
Заклучоци од седниците на Апелационен суд Битола одржани во 
периодот октомври-декември  2017 година 

 

 

 Приговорот од член 86 од ЗИ, поднесен од полномошник адвокат кој не ги 
содржи податоците од член 98 став 3 од ЗПП, треба да биде отфрлен во 
смисла на член 101 став 3 од ЗПП. 
(Од седница на граѓански оддел одржана на 13.10.2017 година) 
 

 По Законот за судска служба и Правилникот за организација на работните 
места во судовите како услов за засновање на работен однос по однос на 
стручните квалификации за одредени работни места предвидени се два 
степени на стручна подготовка. Ако работникот засновал работен однос 
со понизок степен на стручна подготовка и ако во текот на работниот 
однос се стекнал со повисок степен на образование, бодовите по степенот 
на образование ќе му се зголемат, како што предвидува и Законот за 
судска служба. 
(Од седница на граѓански оддел одржана на 1.11.2017 година) 

 

 Во вонпарнична постапка за утврдување на паричен надоместок за 
експроприран имот наградата за застапување изнесува 7.000,00 денари 
согласно чл. 8 точка 1 алинеја 7 од Тарифата за награда и надоместок на 
трошоците за работата на адвокатите.  

(Од седница на граѓански оддел одржана на 18.12.2017 година) 

 Трошоците направени за рочиште за објавување на пресудата се 
потребни трошоци во смисла на чл.149 од ЗПП и истите се досудуваат. 

(Од седница на граѓански оддел одржана на 18.12.2017 година) 

 Во случај кога тужител е едно лице, а тужени се две лица – обични 
сопарничари, застапувани од еден полномошник-адвокат, а тужителот 
успее во постапката само према едно лице од тужените, трошоците кои 
тужителот ќе треба да му ги надомести на лицето према кое не успеа во 
постапката се досудуваат во висина на половината на трошоците 
пресметани за двајцата тужени со зголемување за наредно лице. 

(Од седница на граѓански оддел одржана на 18.12.2017 година) 

 За присуство на вештачење на полномошник -адвокат, наградата 
изнесува како за пишување на писмени состави ( поднесоци), согласно 
чл.8 т.1 од АТ, со паушал, без вклучена часовнина во наградата. 

(Од седница на граѓански оддел одржана на 18.12.2017 година) 



 Доколку странката се изложи на трошоци за вештачење пред 
поднесување на тужбата, а противната странка односно должникот ја 
исполни целата обврска според вештачењето, па поради тоа не е ни 
поднесена тужба, странката која се изложила на трошоци за вештачење, 
а за тоа должникот дал повод, има право да ги бара овие трошоци во 
постапка за надомест на штета, доколку се исполнети законските услови 
од ЗОО. 

(Од седница на граѓански оддел одржана на 18.12.2017 година) 
 

 
 

 


